
Agenda  

Datum Activiteit Aanvang 

29 september Contactmiddag 14.00 uur 

30 september Cantorij (elke donderdagavond) 20.00 uur 

6 oktober Lectio Divina 19.30 uur 

18 oktober Kerkproeverij 17:30 uur 

19 oktober Kerkproeverij 17:30 uur 

20 oktober Kerkproeverij 17:30 uur 

21 oktober Kerkproeverij 17:30 uur 
  
3 november Kroonjaarconcert 15.00 uur 

10 november Lectio Divina 19.30 uur    
16 november De Verdieping 20:00 uur 

21 november Gedachtenisdienst 10.00 uur 
 Voorganger: ds. Sara Dondorp 

24 november Contactmiddag 14.00 uur 

28 november Eerste Advent 10.00 uur 
 Voorganger: ds. Jos v.d. Hout 

8 december Lectio Divina 19.30 uur 

24 december Kerstnachtdienst 21:30 uur 
 Voorganger: ds. Sara Dondorp  

25 december Kerstochtenddienst 10.00 uur 
 Voorganger: ds. Sara Dondorp 

Jaarprogramma 
Ledevaertkerk 

Chaam c.a. 
2021-2022 

 

Van U is de toekomst! 



Inleiding 
Het jaarthema is dit jaar ‘Van U is de toekomst’. Maar we beginnen bij de 
bron.  
Thema van de startzondag is dit jaar de Bron. Schenker van water dat doet 
leven. De Eeuwige. Het fundament onder ons geloof.  
Ook ons kerkgebouw, dat we via onze voorouders aangereikt hebben 
gekregen en waar we zo trots op zijn, is ooit gebouwd bij een bron.  
En rondom die kerk leven wij, als Ledevaertgemeente. Maar soms dringt 
zich die vraag op: hoe nu verder? Er kan nog van alles. Maar één ding 
hebben we helder: het is aan ons als gemeenschap om sámen de kerk 
levend te houden. Uit een gezamenlijk verlangen naar een toekomst.  
De startzondag op 19 september is een beginpunt van een jaar om 
daarover van gedachten te wisselen. In het komende seizoen zullen we 
langs stapstenen en mijlpalen onze weg vervolgen.  

Contactmiddag 
Op woensdag 29 september gaan de Contactmiddagen weer van start.  
De contactmiddag in oktober vervalt vanwege de vakantie van ds. Dondorp 
Op woensdag 24 november is de volgende contactmiddag.                          
De contactmiddagen worden gehouden in de consistorie van de 
Ledevaertkerk, vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Bij de contactmiddagen gaat het in de eerste plaats om ontmoeting. Er is 
koffie en thee en ruimte voor gesprek. Iedereen is welkom! 
Het is prettig als u zich van te voren opgeeft. 
Info en opgave: Ds. Dondorp: 0161-769046 / predikant@ledevaertkerk.nl 

Cantorij 
Vanaf donderdag 30 september start de Ledevaertkerk, na een lange 
corona-pauze, met repetities. Daarbij proeven we aan het samen zingen op 
anderhalve meter in de kerkzaal.  
Ook anderen dan cantorijleden zijn nadrukkelijk welkom om mee te komen 
zingen. En mocht u een buurman of buurvrouw hebben die graag zingt, 
neem die gerust een keertje mee. 
Info en opgave: Peter van der Stoel stoel123@outlook.com 

Meditatief Bijbellezen 

Een half uurtje Bijbellezen volgens de aloude methode ‘Lectio Divina’.  
We ontmoeten elkaar in de kerk, steken een kaars aan, lezen een tekst, 
overdenken die in stilte en delen daarna kort onze ervaringen. 
In principe elke tweede woensdagavond in de maand, 19.30 tot 20.00 uur. 
Woensdag 6 oktober, 10 november, 8 december. 
Info en opgave: Ds. Dondorp: 0161-769046 / predikant@ledevaertkerk.nl 

Verdieping 
De Verdieping is een kring van gemeenteleden en andere belangstellenden 
die nadenken en discussiëren over de toekomst en vernieuwing van de 
kerk, over het geloof, en over maatschappelijke en theologische vragen. Op 
de derde dinsdagavond van elke maand komt de Verdieping bijeen, met 
uitzondering van de maand oktober. De eerstvolgende bijeenkomst is 16 
november. Tijd en plaats worden vermeld in de Schakel. 
Info en opgave: Gerrie en Fred van Raaij, fredvanraaij@gmail.com. 

Chaamerconcerten 
Op 3 november organiseert de commissie Chaamerconcerten een concert 
met nazit voor allen die een kroonjaar bereikt hebben in de coronatijd, te 
beginnen bij 80-jarigen.Meer informatie vindt u over dit concert in de 
Schakel. D.V. is er in de maand december een kerstconcert. 

Wandelen  
Ellen de Kruyf start dit najaar weer met de organisatie van meditatieve 
wandelingen. Informatie over data en waar u zich kunt opgeven volgt in de 
Schakel. 

Kerkproeverij 
Op de startzondag op 19 september zijn we teruggekeerd naar de Bron. 
In aansluiting op de startzondag zijn er in oktober vier avonden waarop 
gemeenteleden uitgenodigd zijn om met elkaar van gedachten te wisselen 
over kerk-zijn en de toekomst van de Ledevaertkerk. De eerste stapstenen 
op weg naar de toekomst. Tijdens de bijeenkomsten wordt er een 
eenvoudige maaltijd geserveerd. Nadere informatie vindt u in de Schakel. 
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